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Nr. ______ Prot.                                    Patos më, ___.02.2022 

 

ALBPETROL SHA PATOS 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Data 07.02.2022 

Nga: “Albpetrol “sha - Patos 

Drejtuar: “SPARCLE 32” sh.p.k.  

Adresa: Tirane, Rruga “Bulevardi Blu”, Lagjja “Valias”,Kamez, Kodi postar :1001 

NUIS L51327014R 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar mallra. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-16825-12-31-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje vula sigurie” 

Kohezgjatja e kontrates është 30 ditë  nga data e lidhjes së kontratës. 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 1 date 10 Janar 2022. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim.    

 

Me anë të këtij njoftimi ju informojmë se, në këtë Procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori ekonomik “ALPHA SOLUTION” shpk me NUIS L63620402U, me vlerë oferte në 

total 965,250  leke (pa TVSH). 

2. Operatori ekonomik “ARBLEV” shpk me NUIS J72510467A, me vlerë oferte ne total 

1,215,000  leke (pa TVSH). 

3. Operatori ekonomik “SPARCLE 32” shpk me NUIS L51327014R, me vlerë oferte ne total 

1,269,000 leke (pa TVSH). 

4. Operatori ekonomik “LIGUS” shpk me NUIS L51523001S, me vlerë oferte ne total 1,296,000  

leke (pa TVSH). 

*  *  * 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit  e mëposhtëm: 

 

 Operatori ekonomik “ALPHA SOLUTION” shpk me NUIS L63620402U për arsyet e 

mëposhtme: 

 

- Nuk ka paraqitur ISO 9001:2015  të vlefshme, ISO e paraqitur ka skaduar më datë 

11/04/2019, në kundërshtim me kërkesat e pikës 2.3.5. të DST-së. 
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 Operatori ekonomik “ARBLEV” shpk me NUIS J72510467A për arsyet e mëposhtme: 

 

- Nuk ka përputhje të specifikimeve teknike midis mostrës së paraqitur  dhe të dhënave të  

katalogut konkretisht: 

 Numri serial në mostër është 6 shifror        ● Numri serial në katalog është 8 shifror 

 Gjatësia e kavos në mostër është 45 cm     ● Gjatësia e kavos në katalog është 30 cm 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin “SPARCLE 32” sh.p.k., 

adresa: Tirane, Ruga “Bulevardi Blu”, Lagjja “Valias”,Kamez, Kodi postar 1001, me NIUS 

L51327014R, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,269,000 (një milion e dyqid e gjashtëdhjetë 

e nëntë mijë) lekë pa TVSH, është identifikuar si Oferte e suksesshme. 

 

*  *  * 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

  

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Florjan MUÇAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


